
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas porque a 

gente não esquece. O que a memória ama fica eterno.” 

Rubem Alves 

 Beijocas das Prós Lore e Michele 

 ----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 24 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza 

OBJETIVOS: Ampliar os conhecimentos sobre os animais e suas características. 

Desenvolver a motricidade fina. 

ATIVIDADE:  Assistir trecho do filme Madagascar 

https://www.youtube.com/watch?v=-r7J_lfL-so  

Com base no filme, conversar com a criança sobre personagens e ambientes, comentando 

sobre as características e habilidades dos animais que fazem parte da história. Por 

exemplo, o fato de os animais conseguirem alimentos por meio da caça em seu habitat é 

uma habilidade fundamental para a sua sobrevivência, é próprio da natureza deles de 

caçar… 

Com uma massinha de modelar, proponha a criança a fazer esculturas de animais. Vale 

fotografar para postar! 

Atividade no Livro Prosinha 2, Ficha 135. Brincar com a criança de adivinhar quais são os 

animais que aparecem pela metade na ficha de atividade. Orientar a destacar as figuras 

que estão no final do livro, encontrar e colar a parte correspondente a cada figura na ficha 

de atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-r7J_lfL-so


INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Tocar o metalofone com esquema de cores. 

Tocar por imitação instrumentos de percussão, seminimas e colcheias. 

Ensaiar SEMENTES DO AMANHÃ. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

As crianças tocam o metalofone nas cores solicitadas pelo professor durante a atividade, 

em seguida elas serão desafiadas a imitar as batidas rítmicas feitas pelo professor com o 

guizo, com instrumentos de percussão, em seguida a turma ouvirá a música "Sementes do 

Amanhã" para acompanhar o G5 e o 1o ano no CIRMEN. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/_LoX-tXeqEc 

Vamos assistir este arranjo da "Valsa da Flores" para harpa. 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 
AMANHÃ NÃO TERÁ AULA DE TEATRO, SERÁ NA SEXTA-FEIRA, 26/11. 

ENSAIAREMOS NA QUADRA PARA O CIRMEN. 

 

 


